
Per més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic 
borsa@leina.org o  trucant al 900 33 88 33 

 

 

 

BORSA DE TREBALL 
 

PRESENTACIÓ I SOL�LICITUD  

 
L’Ajuntament del Vendrell a través de L’Eina disposa d’una Borsa de Treball pròpia i, a 
més, és centre acreditat del Servei d’Ocupació de Catalunya.   
 
Tramitar ofertes des de L’Eina no suposa cap cost econòmic per a les empreses, i la 
procedència dels candidats/es és la pròpia base dades.  
 
També us informem que les empreses usuàries del servei de Borsa de Treball disposen 
del servei gratuït de cessió d’espais per dur a terme el procés de selecció, i si s’escau, 
des de l’Eina es fa una primera entrevista de selecció de personal. 
 
Per tal de poder tramitar l’oferta de treball és necessari: 
 

� Omplir i retornar el full d’oferta, acceptant les condicions d’ús del servei 
que es detallen a continuació: 

 
CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI 

 

Per part de l’Eina 

• Garantir la confidencialitat de tota informació facilitada per l'empresa que passarà 
a formar part de la base de dades de l’Eina. 

� Fer difusió de l’oferta a través del servei gratuït de publicació d’anuncis al taulell 
de l’Eina, a la nostra pàgina web www.leina.org, i a través de les xarxes socials. 

• Enviar els currículums de les persones que es mostrin interessades en l'oferta i 
s'adeqüin al perfil sol�licitat. 

• Mantenir l’oferta oberta un termini màxim de dos mesos a partir de la data 
d’obertura. En cas de no cobrir la vacant en el període descrit, es donarà fi a la 
gestió de l’oferta de manera automàtica. Si l’empresa ho sol�licita es podrà 
generar una nova sol�licitud per tal de facilitar la recerca de nous candidats. 

• Realitzar seguiments freqüents al llarg del procés de gestió de l'oferta per garantir 
la qualitat del servei. 

 

Per part de l’empresa 

• Assumir el contingut de les condicions laborals descrites en el Full d’Oferta, 
quedant L’EINA exempta de qualsevol tipus de responsabilitat derivada 
d’aquestes. 

• Donar resposta a tots els candidats que han participat en el procés de selecció i 
que han estat entrevistats. 

• No fer un mal ús de les dades dels currículums facilitats per l’Eina. 

• Comunicar el resultat de la selecció a l’Eina. 

• Reenviar, degudament omplert, el qüestionari d’avaluació del servei de Borsa de 
Treball que s’enviarà al tancar l’oferta per tal de valorar el servei ofert i ajudar-
nos a millorar. 
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